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Notă explicativă. 

În prezenta lucrare, cuvântul ”idiom” este folosit cu alt sens 

decât cel aflat în DEX. Aici, el se referă la orice expresie 

formată din cel puțin două cuvinte, al cărei înțeles diferă atât 

de oricare dintre cuvintele ce îl compun cât și de suma tuturor 

cuvintelor din el. Este ceea ce, în lingvistica românească, se 

cheamă expresie idiomatică sau idiotism.  

 

Contribuție la dezvoltarea domeniului 

Stabilirea unor criterii mai noi și mai clare de diferențiere între 

idiomurile propriu-zise și alte expresii fixe non-idiomatice 

este menită să deschidă calea către crearea unor dicționare mai 

bune. Noua categorie de idiomuri pe care le-am găsit, și anume 

IBISes (Irony Based Idiom Sentences – idiomuri sub formă de 

propoziții bazate pe ironie), deschide noi oportunități pentru 

cercetări suplimentare, inclusiv dicționarele realizate doar din 

IBIS-uri, deoarece sunt la fel de numeroase ca restul idiomurilor. 

În același timp, IBIS-urile pot fi organizate în continuare în 

funcție de subiectul și tiparul pe care le utilizează. Procesul de de-

idiomatizare și similidiomurile sunt alte două descoperiri noi, 

care merită menționate. 
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 Obiectivele 

1. Stabilirea unor criterii clare în distingerea idiomurilor proprii 

și a altor expresii fixe. 

2. Găsirea unei definiții îmbunătățite a idiomului. 

3. Realizarea unei noi clasificări în funcție de cât de aproape sunt 

de a fi idiomuri propriu-zise, în concordanță cu noua definiție și 

folosind criteriile stabilite în teza de față. 

4. Descoperirea rădăcinile idiomurilor și demonstrarea faptului că 

ele provin din structuri mai simple cu care coexistă. 

5. Stabilirea caracterului preponderent negativ, neutru sau pozitiv 

a idiomurilor, în sensul și nu doar în structura lor. 

6. Demonstrarea unei legături strânse între cultura unui popor și 

idiomurile din interiorul limbii sale, cu referire la tiparele și 

subiectele idiomurilor din limbile engleză și română. Pentru a 

atinge acest obiectiv, au fost luate în considerare următoarele 

idiomuri: idiomuri care descriu nebunia și / sau prostia și 

idiomurile care conțin următoarele cuvinte în ambele limbi: 

pisică, câine, cal, bou / taur. 
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Metode de cercetare 

• metoda de analiză a datelor statistice 

• tehnicile de comparare pentru a găsi caracteristica comună 

(metoda comparativă-contrastivă) 

• deducția logică 

• demonstrația logică 

• exprimarea unei opinii în cunoștință de cauză 

• primul lucru care îmi vine în minte 

 

Rezumatul tezei de doctorat 

 

Scopul inițial al cercetării a fost acela de a observa modul în care 

idiomurile au fost influențate de progresul tehnologiei, de-a 

lungul secolelor, și de a le clasifica în funcție de subiecte și de 

tiparele pe care le-au putut dezvolta în legătură cu tehnologia. Așa 

cum se întâmplă foarte des - de fapt, ar trebui să se întâmple de 

fiecare dată - cercetarea noastră a devenit curând mai complexă 

și a dus la descoperiri dificil de anticipat la început. Putem spune, 

fără teama de a greși, că una dintre cele mai importante constatări 

este faptul că doar o fracțiune din expresiile conținute de 
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dicționarele contemporane de idiomuri sunt cu adevărat 

idiomuri. Restul sunt simple colocații, comparații simple, 

cuvinte sau expresii argotice și chiar proverbe. Uneori, numărul 

expresiilor care nu sunt idiomuri depășește numărul idiomurilor 

propriu-zise. Această constatare foarte importantă a condus la o 

concluzie destul de dezamăgitoare: idiomurile nu sunt în număr 

de zeci de mii, așa cum prezintă unele dicționare, ci semnificativ 

mai puține. 

În Capitolul 1, s-a urmărit stabilirea de noi criterii de 

diferențiere între idiomuri și alte expresii, pe de o parte,  și a  unei 

definiții mai exacte a idiomurilor, pe de altă parte. Această 

definiție îmbunătățită, construită pe baza elementelor  comune 

identificate  în definițiile anterioare, funcționează, de asemenea, 

ca un ghid în selecția acelor  expresii care îndeplinesc toate 

condițiile pentru a fi idiomuri.  

Fără a încerca să facem un inventar exhaustiv al 

definițiilor existente  și a diverselor clasificări ale idiomurilor, au 

fost analizate principalele direcții în studierea acestora pentru a 

extrage informațiile necesare legate de cum trebuie să arate și ce 

trebuie să reprezinte un idiom. Toate ”drumurile” ne-au dus la 

aceeași concluzie: idiomurile sunt reprezentări artistice ale 

realității. Faptul că sunt metafore, fiind semantic mai mult sau 
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mai puțin opace, a fost afirmat anterior de către cercetători 

importanți în domeniu, cum ar fi Makkai (1972), Strasles (1982), 

Fillmore și colab. (1988), Fernando (1996) și mulți alții. Ceea ce 

nu s-a spus, și este demonstrat în teza noastră de doctorat, este 

faptul că idiomurile, în ciuda opacității lor, nu sunt accesibile doar 

vorbitorilor autohtoni, așa cum a afirmat clar Wright (2002), și că 

ele pot fi deduse logic de către oricine, indiferent dacă este vorba 

despre vorbitori nativi de engleză sau nu. În plus, și nativilor 

trebuie să li se explice idiomurile pe care le au în limba lor, 

deoarece nu sunt încorporate în codul lor genetic. Este o chestiune 

de învățare a sensului unui grup de cuvinte, lucru care este identic 

cu învățarea sensului cuvintelor. Diferența dintre cele două - 

cuvintele și expresiile cu mai multe cuvinte, cum ar fi idiomurile 

- este că acestea din urmă sunt metafore în care logica și 

imaginația lucrează împreună pentru a prezenta realitatea sub 

forma unui produs artistic mai mult sau mai puțin abstract. 

 În afară de metodele specifice studiilor filologice, cele 

mai folosite fiind abordarea contrastivă și deducția logică, alte 

două metode au fost folosite în cercetarea noastră. Ele ar putea fi 

privite ca neobișnuite, dar importanța lor a fost dovedită fără 

putință de tăgadă: exprimarea unei opinii în cunoștință de 

cauză (bine-cunoscutul educated guess din engleză) și primul 
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lucru care îmi vine în minte (la fel de bine-cunoscutul off the 

top of my head). În ciuda faptului că sună neortodox, ele sunt 

legate de ceva care nu ar trebui să lipsească din nicio cercetare, 

indiferent de domeniu: intuiția. Deși „cărțile sunt făcute din 

cărți”, cele mai interesante constatări sunt rezultatul unei intuiții. 

Exprimarea unei opinii în cunoștință de cauză se poate dovedi a 

fi greșită, dar acest fapt nu ar trebui să excludă această metodă. În 

ceea ce privește tehnica  primului lucru care îmi vine în minte, 

aceasta funcționează atât în cazul  vorbitorilor  nativi ai limbii în 

care se desfășoară cercetarea, cât și în cazul  vorbitorilor  non -

nativi, dacă aceștia din urmă au fost expuși la această limbă 

intensiv și pe o perioadă lungă de timp. Profesorii de engleză  se 

numără printre ei. Dacă un vorbitor nativ nu-și amintește decât 

unele expresii care înseamnă, de exemplu, obosit, acest lucru se 

datorează faptului că acelea sunt cele mai frecvent utilizate. Un 

vorbitor nativ poate cunoaște mai multe expresii cu referire la 

starea de a fi epuizat fizic, dar cele pe care și le amintește un 

vorbitor ne-nativ sunt cele pe care și vorbitorul nativ le folosește 

în mod regulat. Idiomurile care nu sunt populare sunt predispuse 

să dispară mai repede din limbă.  

 Două dintre metodele menționate deja - intuiția și 

deducția logică - ne-au ajutat să dezvăluim un adevăr 
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extraordinar: e posibil ca toate idiomurile să provină din 

construcții comparative cu formă fixă (eng. simile). 

Demonstrația din subcapitolul 1.2.1. utilizează procesul de 

idiomatizare în sens invers, și anume de-idiomatizarea. Trebuie 

menționat faptul că  ”idiomatizare” (eng. idiomatization), deși 

creează impresia unui cuvânt inventat în special pentru cercetarea 

noastră, și în ciuda faptului că nu poate fi găsit în cele mai recente 

dicționare actualizate (cum ar fi Cambridge și Oxford online), 

este prezent în mai puțin faimosul Wiktionary, unde este și 

definit: ”Substantiv; idiomatizare (idiomatizări la plural). 

Procesul de creare a unui termen idiomatic 

”(https://en.wiktionary.org/wiki/idiomatization). În lumina 

acestei noi dovezi, faptul că a fost folosit până acum  nu reprezintă 

o surpriză. Pe de altă parte, de-idiomatizarea poate reprezenta o 

premieră. În esență, procesul de de-idiomatizare este cea mai 

convingătoare dovadă că o expresie formată din cel puțin două 

cuvinte, a cărei înțeles nu este echivalent cu înțelesul fiecărui 

cuvânt luat separat sau cu suma cuvintelor din ea, este un  idiom. 

Dacă expresia poate fi redusă la o simile (eng. comparație cu 

formă fixă), fie că este simplă sau complexă, atunci expresia este 

un idiom. Pentru a demonstra teoria noastră, am considerat 

cuvântul stupid și am reconstituit drumul de la cuvântul simplu la 
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un idiom având același înțeles: stupid - prost ca un măgar (simplă 

simile) - mut ca un indian din lemn (simile complexă) – nu e cel 

mai ascuțit creion din cutie (idiom). Evoluția modului în care ne 

putem referi la o persoană considerată stupidă este cât se poate de 

clară: de la însuși cuvânt stupid la o expresie - simile simplă 

(expresia prost ca un măgar compară pur și simplu o ființă umană 

cu un măgar, iar măgarul nu are altă caracteristică decât cea 

implicată de comparație - a fi prost, stupid), prin etapa unei 

expresii - simile complexe (prost ca un indian din lemn nu 

înseamnă doar că indienii sunt considerați a fi stupizi, ci întărește 

această idee oferind indianului o caracteristică ciudată - e 

”confecționat din lemn”), terminând în cea mai complexă 

modalitate de a afirma că cineva este stupid: un idiom sub formă 

de metaforă – nu e cel mai ascuțit creion din cutie. În această 

formă, comparația din interior nu poate fi văzută în mod clar, dar 

aplicând metoda de de-idiomatizare, se ajunge la comparație: 

„Prin de-idiomatizarea acesteia, expresia poate fi redusă la nu la 

fel de ascuțit precum celelalte creioane din cutie, care este încă 

un idiom, dar mai aproape de o expresie - simile, folosind 

construcția comparativă „nu la fel de… ca”. Procesul de 

transformare a acestuia într-o simile simplă trece prin stadiul de 

simile complexă: prost ca un creion neascuțit. Următorul pas este 
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de a reduce comparația complexă la una  simplă: prost ca un 

creion. Poate fi, de asemenea, dezvoltată într-o comparație 

îmbunătățită metaforic (un simile la care se adaugă un element al 

cărui rol este să construiască o metaforă): prost ca un creion 

neascuțit într-o cutie plină de creioane ascuțite ”(Capitolul 1, 

subcapitolul 1.2.1.) . 

Următorul subcapitol, 1.2.2., prezintă o nouă vedere 

asupra acestor similes, creând trei noi categorii din punct de 

vedere al idiomaticității lor, așa cum se arată în tabelul 3:  

 

Tabelul 3. Nouă terminologie pentru trei categorii de simile 

Non-idiomatic 

similes 

Proto-idioms Semi-idioms or 

similidioms* 

strong like an ox smart as a stick like a bear with a sore 

head 

*the term similidioms was coined by associate professor Petru Iamandi during 

a discussion about idioms, in 2018.  

 

 Fiecare nouă categorie de similes are propria formulă și 

propriile sale caracteristici. Astfel, similes non-idiomatice 

compară pur și simplu A cu B, după formula caracteristică + 

ca/precum + substantiv care are acea caracteristică, proto-
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idiomurile oferă lui B o caracteristică pe care B nu o poate avea, 

creând o imagine destul de amuzantă, folosind formula 

caracteristică + ca/precum + substantiv care nu poate avea acea 

caracteristică, în timp ce similidiomurile sunt comparații 

complexe, punând B într-o situație neobișnuită, cu același efect 

ca în cazul proto-idiomurilor, folosind formula A este ca/precum 

+ B + caracteristică neobișnuită pentru B.  

Ca urmare a noilor descoperiri, expresiile luate în 

considerare în cercetarea noastră sunt cele exemplificate în 

tabelul 4, același subcapitol:  

 

Table 4. Idiomuri propriu-zise   

Proto-idioms Similidioms Pure idioms 

dumber than a bag 

or rocks 

like a dog with two 

tails 

all foam, no beer 

(stupid)  

 

  O altă constatare foarte importantă este faptul că multe 

idiomuri sunt sub formă de propoziții complete, dar nu este 

vorba despre proverb. De fapt, am demonstrat, în subcapitolul 

1.1.3.1, că proverbele nu sunt idiomuri. Propozițiile-idiomuri 

diferă de proverbe în sensul că, în timp ce acestea din urmă 

reprezintă mostre de înțelepciune, oferind sfaturi sau reflectând 
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asupra lumii, propozițiile-idiom sunt reprezentări pline de 

umor ale realității prin analogii mai mult sau mai puțin 

ironice (de exemplu, luminile sunt aprinse, dar nu e nimeni 

acasă, adică stupid, prost). Ca urmare a acestor caracteristici, care 

le diferențiază de proverbe, propozițiile-idiom sunt numite în 

lucrarea noastră de cercetare IBISes, adică Irony Based Idiom 

Sentences – Propoziții-idiom bazate pe ironie (v. subcapitolul 

1.2.3.).  

În concluzie, definiția noastră pentru idiom face o 

distincție mai clară între idiomurile proprii și alte tipuri de fraze 

fixe și include proto-idiomurile, similidiomurile, idiomurile 

pure și IBIS-urile: idiomurile sunt expresii fixe, alcătuite din cel 

puțin două cuvinte independente, al căror sens este diferit de 

oricare dintre cuvinte și de suma cuvintelor din ele și care provin 

dintr-o comparație, având caracteristicile unei metafore și fiind 

imagini artistice ale realității.  

Definiția de mai sus, dublată de propriile noastre criterii 

în diferențierea dintre idiomuri și restul expresiilor  fixe , au pus 

bazele capitolelor 2 și 3. Scopul nostru principal, în Capitolul 1, 

a fost să ne asigurăm că toate expresiile luate în considerare 

pentru a atinge obiectivele stabilite pentru restul cercetării sunt 

idiomuri, și nu expresii neidiomatice.  
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Următorul pas logic a fost studierea modului în care 

timpul și tehnologia au influențat producerea de idiomuri. Faptul 

că tehnologia a ajutat la crearea de noi idiomuri nu a fost doar o 

intuiție. Era evident că idiomurile din limba engleză, cum ar fi a-

i exploda capacul,, a avea un șurub slăbit și motorul merge, dar 

nu este nimeni la volan, descriind oamenii furioși sau exprimând 

nebunie / prostie, conțineau elemente ale progresului tehnologic, 

dar mai multe cercetări erau necesare pentru a vedea din câte 

domenii de activitate tehnologică oamenii au împrumutat 

elemente pentru a „inventa” noi idiomuri. A urmat alegerea unei 

teme pentru idiomuri, preferabil una înalt productivă. Metoda 

primul lucru care îmi vine în minte s-a dovedit foarte utilă în acest 

caz, cele trei idiomuri menționate mai sus, chiar cele care mi-au 

venit în minte pentru prima dată când m-am gândit la  exemple de 

idiomuri, oferindu-ne tema: nebun și/sau prost. Alegerea a două 

caracteristici negative nu a fost o coincidență, deoarece 

majoritatea idiomurilor sunt negative, așa cum s-a demonstrat în 

Capitolul 3. În ceea ce privește idiomurile despre nebunie și 

prostie, acestea sunt peste o sută în limba engleză, de la proto-

idiomuri la IBIS. . 

  După ample cercetări, incluzând peste treizeci de cărți 

despre idiomuri și dicționare și șaptesprezece site-uri dedicate, 
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atât pentru limba engleză cât și pentru limba română, am constatat 

diferențe mari între cele două limbi, după cum se arată în tabelul 

de mai jos (tabelul 1 din apendicele 3):   

 

Table 1. Toate idiomurile, face to face 

 English Romanian 

STUPID idioms 83 8 

IBISes 40 9 

CRAZY idioms 9 9 

IBISes 29 4 

TEMPORARY 27 12 

 

 Folosind metoda de analiză a datelor statistice, am 

extras diferite informații privind diferențele dintre engleză și 

română în ceea ce privește productivitatea. În consecință, dintr-

un total de 140 de idiomuri englezești și românești, 87% (ca în 

optzeci și șapte!) aparțin limbii engleze, 58% sunt sub formă de 

idiomuri și 29% sub formă de IBIS. Doar 13% sunt românești, 

dar, spre deosebire de cele englezești, există un echilibru între 

idiomuri și IBIS: 6% idiomuri și 7% IBIS. . Situația nu este foarte 

diferită pentru idiomurile referitoare la nebunie, dintr-un total de 
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o sută de idiomuri englezești și românești, 75% aparținând limbii 

engleze. Faptul că, statistic, există mai multe idiomuri despre 

nebunie decât despre decât prostie în limba română poate fi privit 

ca un fapt cultural și este explicat în Capitolul 4.  

  Capitolul 3 urmărește găsirea unui răspuns la o întrebare 

fundamentală sugerată de Capitolul 2: sunt idiomurile negative 

mai numeroase decât cele pozitive sau decât cele neutre? În 

primul rând, a trebuit să le definim: 

- un idiom negativ este un idiom care descrie o situație neplăcută 

sau nedorită, un fapt negativ sau o caracteristică negativă a unei 

persoane, fără a avea neapărat cuvinte negative în compoziția lui; 

Filosofică sau nu, definiția de mai sus a pus bazele definiției 

complete a idiomurilor pozitive și negative: 

- un idiom pozitiv este un idiom care descrie o calitate sau o 

caracteristică plăcută a unei persoane sau a unei situații, fără a 

lipsi neapărat cuvintele negative din compoziția sa; 

- un idiom neutru este o idiom care nu îndeplinește niciuna dintre 

condițiile menționate în definiție pentru celelalte două tipuri de 

idiomuri. 

  Având în vedere faptul că opțiunile noastre de a aduna 

anumite idiomuri ar putea trece ca subiective, am luat o decizie 

menită să arate obiectivitate totală: numărarea tuturor idiomurilor 
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găsite pe 10 pagini consecutive într-un dicționar de idiomuri. 

După calcularea procentelor, rezultatele au vorbit de la sine 

(Subcapitolul 3.2.4.). Cele două dicționare alese au fost 

Cambridge International Dictionary of Idioms (CIDI 2001) și 

Dicționarul Frazeologic al Limbii Române (DFLR, Totici 2009).

   

Chart 7 
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Chart 13 

 

Pentru a ne pune teoria la încercare, am ales patru animale 

domestice - cele mai iubite și cele mai obișnuite animale : câinele, 

pisica, calul și boul / taurul - și am căutat toate idiomurile care 

includeau numele acestora. . Rezultatele au relevat faptul că, într-

adevăr, idiomurile românești sunt ‘mai negative’ decât cele 

din limba engleză, așa cum se poate observa în tabelul de mai 

jos (Subcapitolul 3.3.3.).  
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 În procente, sunt 54%  idiomuri negative cu dog față de 

81% idiomuri negative cu câine, 64% idiomuri negative cu cat 

față de 91% idiomuri negative cu pisică, 55% idiomuri negative 

cu horse față de 68% idiomuri negative cu cal și 65% idiomuri 

negative cu ox/bull față de 82% idiomuri negative cu bou / taur. 

Faptul că sunt zero idiomuri neutre cu câine și pisică precum și 

faptul că negativitatea este semnificativ mai mare în limba 

română vor fi discutate pe scurt în Capitolul 4, care are scopul de 

a demonstra că „spuneți-mi ce idiomuri folosiți și vă voi spune 

despre poporul vostru” nu este doar un joc de cuvinte. 

Luând în considerare ceea ce oamenii de știință din 

domeniu numesc cultură antropologică, Capitolul 4 revizuiește 

idiomurile studiate în Capitolul 2 și Capitolul 3, în încercarea de 

a explica situația exprimată în numere din capitolele menționate. 

Marea diferență dintre procentele idiomurilor negative din 
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Capitolul 3, nu poate fi explicat decât prin prisma culturii fiecărui 

popor. 

Un alt fapt interesant, care poate fi explicat doar prin 

cultură, este rata ridicată a idiomurilor negative conținând 

cuvintele  cal și bou / taur, atât în engleză, cât și în română. La 

urma urmei, aceste două animale au jucat un rol foarte important 

în istoria celor două națiuni. De ce au fost utilizate în principal 

pentru producerea de idiomuri negative? Explicația constă într-o 

zicală engleză celebră, tradusă mot-a-mot aici: suferința are 

nevoie de tovarăș (misery needs company): „Considerăm că nu 

greșim când ajungem la concluzia că cele patru animale au fost 

alese pentru a face parte din idiomuri negative tocmai datorită 

necesității de a ”vedea ” o față prietenoasă atunci când este nevoie 

”(Subcapitolul 4.5.). 

  În ceea ce privește idiomurile despre nebunie și prostie, 

revizuite și analizate din punct de vedere cultural în Subcapitolul 

4.6., modelele lor cele mai de succes dezvăluie aspecte ale celor 

două culturi. Dacă este adevărat că o imagine vorbește cât o mie 

de cuvinte și că idiomurile sunt imagini ale realității, făcute cu 

cuvinte, atunci un idiom poate vorbi o mie de cuvinte. 

 Pentru a concluziona, modul în care vorbim este modul 

în care gândim. Tiparele și subiectele utilizate în producerea de 
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idiomuri sunt reflectarea mentalității unei națiuni. O mentalitate 

construită pe obiceiuri, credințe, istorie și mediul natural. Într-un 

cuvânt, o mentalitate construită pe cultură. Suntem siguri că, dacă 

dintr-o civilizație necunoscută ar fi rămas doar un dicționar de 

idiomuri, am putea extrage informații valoroase despre modul lor 

de viață și despre mentalitatea lor. 

  Cu noile sale clasificări ale idiomurilor, după criterii 

originale, 23 de tabele și 24 de diagrame special concepute, 

bazate pe 36 de dicționare și cărți despre idiomuri, 17 dicționare 

online și 30 de romane și cărți de știință, și analizând aproximativ 

480 de idiomuri, teza noastră de doctorat s-a făcut luntre și punte, 

mergând până-n pânzele albe, idiomatic vorbind, pentru a 

descoperi măcar o parte din adevăr.  
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Web Corpus – dictionaries and dedicated sites on idioms 

 

Cambridge Dictionary Online at 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/  

 

Resources for learning English EF, at 

https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-idioms/ 

 

Famous Idioms Meaning, at https://www.smart-

words.org/quotes-sayings/idioms-meaning.html 

 

The Idioms – Largest Idioms Dictionary, at 

https://www.theidioms.com/ 

 

FluentU – English Language and Culture Blog, at 

https://www.fluentu. com/blog/ english/english-idioms-6/ 

 

Online Teachers UK, at https://onlineteachersuk.com/english-

idioms/ 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-idioms/
https://www.smart-words.org/quotes-sayings/idioms-meaning.html
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Idiom Site, at http://www.idiomsite.com/ 

 

7ESL, at https://7esl.com/english-idioms/ 

 

Thought.Co, at https://www.thoughtco.com/common-english-

idioms-3211646 

 

CAE Exams, at https://www.caeexamtips.com/blog/10-idioms 

 

Easy Pace Learning, at 

https://www.easypacelearning.com/english-books/animal-

idioms-from-a-to-z/1002-animal-idioms-about-dogs-and-their-

meanings 

 

beauty, appearance at https://www.learn-english-

today.com/idioms/idiom-categories/ beauty/ beauty-

appearance.html  

 

honesty, dishonesty at https://www.learn-english-

today.com/idioms/idiom-categories/honesty/ honesty-

dishonesty1-bare-eco.html  

 

sadness at https://blog.knudge.me/idioms-that-express-sadness-

7132b9e39cd9  (visited on April 9th, at 09:18 a.m.)  

 

happiness, sadness at https://www.learn-english-

today.com/idioms/idiom-categories/ hap piness-

sadness/happiness-sadness1.html  (April 9th, 2019, at 09:23 a.m.)  

 

sadness at https://dictionaryblog.cambridge.org/2018/01/17/it-

broke-my-heart-idioms-and-phrasal-verbs-to-express-sadness/ 
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https://dictionaryblog.cambridge.org/2018/01/17/it-broke-my-heart-idioms-and-phrasal-verbs-to-express-sadness/
https://dictionaryblog.cambridge.org/2018/01/17/it-broke-my-heart-idioms-and-phrasal-verbs-to-express-sadness/
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personality at https://www.learn-english-

today.com/idioms/idiom-categories/descp-people/ d escr-

pp1.html  

 

Figure 2 found at  

https://www.google.com/search?q=Brake%27s+cultural+model

+with+Hall%27s+triad&rlz=1C1ASVA_enRO852RO852&tbm

=isch&source=iu&ictx=1&fir=J2aqQxzSJOW0EM%253A%25

2Cf2BJz7rP0MZdpM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQb2MTF8UEOpOeTeK82coYsjytQuQ&sa=X&ved=2ahUKE

wifpruuwqvnAhVPyhoKHXc3BvsQ9QEwD3oECAYQBQ#img

rc=J2aqQxzSJOW0EM&imgdii=eQDH_yFHayr1kM 
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Benjamin, Alison; Green, Rosanne; Sparks, Lisa; Weitzman, 

Ilana (compiled by). 2013. Jokelopedia. The Biggest, Best, 

Silliest, Dumbest Joke Book Ever. Workman Publishing 

Callaway, Phil. 2008. Family Squeeze. Multnomah Books: 

Colorado.  

Cardieri, Anthony J. 2009. Luck of the Draw. Minotaur Books: 

New York 

Carey, M.R. 2017. Fellside. Nemira Publishing: București. 

Translated into Romanian by Ruxandra Toma.  

Demers, Ralph. 2016. Sand Dollars. Outskirts Press Inc.: U.S.A. 

https://www.learn-english-today.com/idioms/idiom-categories/descp-people/%20d%20escr-pp1.html
https://www.learn-english-today.com/idioms/idiom-categories/descp-people/%20d%20escr-pp1.html
https://www.learn-english-today.com/idioms/idiom-categories/descp-people/%20d%20escr-pp1.html
https://www.google.com/search?q=Brake%27s+cultural+model+with+Hall%27s+triad&rlz=1C1ASVA_enRO852RO852&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=J2aqQxzSJOW0EM%253A%252Cf2BJz7rP0MZdpM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQb2MTF8UEOpOeTeK82coYsjytQuQ&sa=X&ved=2ahUKEwifpruuwqvnAhVPyhoKHXc3BvsQ9QEwD3oECAYQBQ#imgrc=J2aqQxzSJOW0EM&imgdii=eQDH_yFHayr1kM
https://www.google.com/search?q=Brake%27s+cultural+model+with+Hall%27s+triad&rlz=1C1ASVA_enRO852RO852&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=J2aqQxzSJOW0EM%253A%252Cf2BJz7rP0MZdpM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQb2MTF8UEOpOeTeK82coYsjytQuQ&sa=X&ved=2ahUKEwifpruuwqvnAhVPyhoKHXc3BvsQ9QEwD3oECAYQBQ#imgrc=J2aqQxzSJOW0EM&imgdii=eQDH_yFHayr1kM
https://www.google.com/search?q=Brake%27s+cultural+model+with+Hall%27s+triad&rlz=1C1ASVA_enRO852RO852&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=J2aqQxzSJOW0EM%253A%252Cf2BJz7rP0MZdpM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQb2MTF8UEOpOeTeK82coYsjytQuQ&sa=X&ved=2ahUKEwifpruuwqvnAhVPyhoKHXc3BvsQ9QEwD3oECAYQBQ#imgrc=J2aqQxzSJOW0EM&imgdii=eQDH_yFHayr1kM
https://www.google.com/search?q=Brake%27s+cultural+model+with+Hall%27s+triad&rlz=1C1ASVA_enRO852RO852&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=J2aqQxzSJOW0EM%253A%252Cf2BJz7rP0MZdpM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQb2MTF8UEOpOeTeK82coYsjytQuQ&sa=X&ved=2ahUKEwifpruuwqvnAhVPyhoKHXc3BvsQ9QEwD3oECAYQBQ#imgrc=J2aqQxzSJOW0EM&imgdii=eQDH_yFHayr1kM
https://www.google.com/search?q=Brake%27s+cultural+model+with+Hall%27s+triad&rlz=1C1ASVA_enRO852RO852&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=J2aqQxzSJOW0EM%253A%252Cf2BJz7rP0MZdpM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQb2MTF8UEOpOeTeK82coYsjytQuQ&sa=X&ved=2ahUKEwifpruuwqvnAhVPyhoKHXc3BvsQ9QEwD3oECAYQBQ#imgrc=J2aqQxzSJOW0EM&imgdii=eQDH_yFHayr1kM
https://www.google.com/search?q=Brake%27s+cultural+model+with+Hall%27s+triad&rlz=1C1ASVA_enRO852RO852&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=J2aqQxzSJOW0EM%253A%252Cf2BJz7rP0MZdpM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQb2MTF8UEOpOeTeK82coYsjytQuQ&sa=X&ved=2ahUKEwifpruuwqvnAhVPyhoKHXc3BvsQ9QEwD3oECAYQBQ#imgrc=J2aqQxzSJOW0EM&imgdii=eQDH_yFHayr1kM
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Dowling, Bernie. 2017 (third edition). Iraqi Icicle. Bent Banana 

Books: Australia 

Dye, Dale A. 2013. Outrage. Warriors Publishing Group  

Florea, Silvian. 2014. Premiul. Alfa: București  

Goma, Paul. 1995. Scrisori întredeschise. Multiprint: România 

Handeland, Lori. A Soldier’s Quest.  Harlequin (year not shown) 

Hubbard, Jenny. 2016. Zăpada Mielilor. Trei: București. 

Tanslated into Romanian by Ionela Chirilă.  

Hutcherson, Ken. 2001. Before all Hell Breaks Loose. 

Multnomah Publishers: Sisters, Oregon. 

Kinsella, Caroline and Kinsella, Connor. 2006. Introducing 

Mental Health. A Practical Guide. Jessica Kingsley Publishers: 

London and Philadelphia. 

McKeanveney J. 2013. Away with the Fairies. AuthorHouse UK 

Ltd., Bloomington: U.S.A.   

Mihuța, Tristan. 2014. Adevărul gol-goluț. AzBest Publishing: 

Romania  

Paraschivescu, Radu. 2013. Maimuța carpatină. Humanitas: 

București.  

Pârvulescu, Ioana. 2005. În intimitatea secolului 19. Humanitas 

e-Book: București  
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Pastor Crone, Billy. 2017. The Final Countdown.Vol. 1. 

Published by Get a Life Ministries, kindle edition 

Smarandache, Florin. 1993. Metaistorie. Teatru. Editura Doris: 

București 

Springsteen, Bruce. 2017. Born to Run. Polirom: București. 

Translated into Romanian by Mircea Pricăjan 

Wilson, F. Paul. 2000. All the Rage. Tor Books: New York 

Woods, Stuart. Unnatural Acts. 2012: 14. Signet: New York    
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